
 

 THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESIT  
 
Solidar Suisse është një organizatë që ofron ndihmë, bashkëpunimi ndërkombëtarë i së cilës në vendet e 

zgjedhura të Evropës Jugore dhe Lindore përcjellë objektivat themelore për mbështetjen e zhvillimit të 

qëndrueshëm, reduktimin e varfërisë, margjinalizimit dhe padrejtësisë, si dhe mbështetë proceset 

transformuese politike dhe sociale me synim ridistribuimin e kapaciteteve dhe resurseve. Në mënyrë që t’i 

mbështet këto procese, Solidar Suisse promovon forcimin dhe fuqizimin e organizatave demokratike të 

shoqërisë civile. Për ta përmbushur mandatin e vet, Solidar Suisse është specializuar në serktorët vijues: Punë 

të denjë dhe jetë të mire , demokracia dhe pjesëmarrja. Solidar Suisse fton, të gjithë kompanitë profesionale të 

shprehin interesin për: Auditim të  projeketeve të Solidar Suisse Kosova për vitin fiskal 2019 

 

Kushtet e pergjithshme  

 Auditimi do të kryhet nga një auditor i pavarur (një që nuk kanë lidhje të privilegjuara me personat 
përgjegjës për projektin ose me organizatën që do të auditohet), posedon njohurin adekuate dhe në 
përputhje me standardet e pranuara ndërkombëtare si (INTOSAI – Organizata Ndërkombëtare e 
institucioneve Supreme te Auditimit, ISA - Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, dhe IFAC - 
Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve), si dhe me standardet e zbatueshme kombëtare të vendit 
në të cilin mandati kryhet.  

 Së paku 5 vite përvojë në auditim dhe kontabilitet, përvojë të dëshmuar në bazë të regjistrit mbi punët 
e kryera deri më tani, sigurimi i portofolit.  

 Të jenë të pranueshem nga organet përkatese p.sh  Ministrise së Administartes Publike   
 Preferohet të kenë pasur bashkepunim me SDC në Kosovë ( të sigurohet deshmia). 

 
Kushtet administartive  

 Çertifikata e biznesit dhe dokumentat percjellëse për vërtetim si auditor të çertifikuar si dhe kopja e 
llogarise bankare 

 Profili i Kompanisë  dhe 1-3 referenca  ose shabllone të punës  

 Demonstrimi i të kuptuarit të detyrës dhe qasja e propozuar të procesit të auditimit. Duke paraqitur 

edhe planin gjeneral të auditimit si dhe specifikimin e dokumentacionit që do duhet të përgatitet 

paraprakisht nga OJQ  

 CV e kompanisë / personelit / individëve / dhe dokumente të tjera që vërtetojnë eksperiencën. 
 Oferta financiare e arsyeshme duke mos perfshire TVSH-në dhe performim profesional duke cekur 

edhe kohën për zbatimin e punës  
 Afati i dorezimit deri me 04/11/2019 

 
Me 25/10/2019 
 
Për informata më të hollësishme kliko linkun: 

https://solidar-suisse-kos.org/wp-content/uploads/2019/10/TOR-Audit-2019-Final-Version.pdf 
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